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w EURo
2020!
Wstrzel się z ofertą EURO 2020, odbywające się 

w dniach 11 czerwca-11 lipca, 
to święto wszystkich kibiców.

 W Polsce ich nie brakuje: według danych 
aż 65% Polaków jest fanami piłki nożnej! 
EURO 2020 jest przełożone z zeszłego 
roku, zatem kibice musieli czekać na nie 
długie pięć lat. Tym chętniej będą oglądać 
mecze i przeżywać piłkarskie emocje. 
Najlepiej robić to w gronie znajomych 
– spragnieni kontaktu z ludźmi po wielu 
miesiącach obostrzeń sanitarnych kibice 
z radością zorganizują domowe spotkania 
przy meczu.

Na takie właśnie posiadówki przy EURO 
2020 idealne będą słodkie i słone 
przekąski, własnoręcznie zrobione proste 
przystawki typu finger food, a do tego, 
oczywiście, ulubiony napój kibiców, czyli 
piwo w różnej postaci. Popularne są 
piwa jasne, bezalkoholowe lub smakowe. 
Inne napoje wybierane przez fanów 
piki nożnej to gotowe drinki RTD, soki 
owocowe lub woda, zapewniająca 
nawodnienie w ciepłe dni. Przy organizacji 
domowych spotkań przy meczach nie 
można zapomnieć o jednorazowych 
talerzach i sztućcach oraz akcesoriach do 
posprzątania jak ręczniki papierowe.
Mały sklep osiedlowy to najlepsze miejsce 
by zaopatrzyć się w te produkty. Można 
po nie wpaść dosłownie w przerwie 
meczu, gdy czegoś zabraknie. Wykorzystaj 
tę niebywałą okazję nadarzającą się 
raz na kilka lat, by poprawić sprzedaż 
produktów spożywanych podczas meczów 
i kojarzących się z kibicowaniem. Zadbaj 
o mistrzowski asortyment, a wygrasz 
lojalność konsumentów i zwiększysz 
przychody!
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do meczyku!piwo
Picie piwa do meczu to już model kulturowy. Ten wzorzec 
zachowania wywodzi się z Wielkiej Brytanii, kolebki piłki 
nożnej, gdzie od dekad ogląda się mecze w pubach, 
popijając kufel piwa. 

•	 BaDaNIa WskaZUją, żE OD ROkU 1992 W laTach, gDy 
ODByWają sIę MIsTRZOsTWa ŚWIaTa lUB EUROPy W PIłcE 
NOżNEj sPRZEDaż PIWa W POlscE WZRasTa O 5,9%! 

•	 W laTach, gDy NIE Ma Tych TURNIEjóW WZROsT WyNOsI 
ŚREDNIO jEDyNIE 0,6%.

4

Przed meczami doskonale 

sprzedają się wielopaki, np. 

dwunastopak lub czteropak 

Tyskie czy ośmiopak Żubra. 

Kibice kupują piwo hurtowo, 

bo oglądają mecze w dużym 

gronie znajomych.

Pamiętaj!

Według ankiety przeprowadzonej przed EURO 2020 aż 94% respondentów deklaruje zakup piwa na mecz!

Ważne!
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JakiE PiWO  
pijemy do meczu?
UPEWNIj sIę, żE TE RODZajE I MaRkI PIWa ZNajDą sIę Na Półkach 
TWOjEgO sklEPU W TRakcIE TRWaNIa EURO 2020!

•	 Polacy wybierają do meczu piwo jasne, IPa/aPa czy pilznera. Te dwa ostatnie gatunki 
odnotowały wzrost zainteresowania na listach zakupowych listonic w roku 2020  
o odpowiednio 95% i 92%. 

•	 hitem sprzedaży roku ubiegłego, po który chętnie sięgamy każdego lata i także 
przed meczem, są piwa smakowe. 

•	 Wciąż umacnia się pozycja piw bezalkoholowych – tu w roku 2020 wzrost 
zainteresowania aż o 139% zanotowało Tyskie 0,0 proc., o 145% Warka Radler Zero, a 
o 137% żywiec Zero.

•	 coraz częściej konsumenci i kibice stawiają na dobre piwo kraftowe, jak Namysłów 
czy Zatecky.

EURO najwięcej razy 
wygrali Niemcy (1972, 

1980, 1996) oraz 
Hiszpanie (1964, 2008, 
2012). Hiszpania jest 

jedyną drużyną, która 
obroniła tytuł Mistrza 

Europy. 

Czy wiesz, że...
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•	 zielona cebulka,
•	 papryka,
•	 ser z cebulką,
•	 solone.

•	 co najchętniej kupują kibice w kategorii słonych 
przekąsek? Badania wskazują kilka  
produktów na medal:

•	 chipsy – wybiera je 78% badanych,
•	 paluszki i precelki – 60% wskazań,
•	 orzeszki – 52% odpowiedzi.
•	 Na dalszym miejscach znajdują się  

chrupki i popcorn.

Dane po poprzednim EURO wskazują, 
że ulubione smaki chipsów wybierane 
do meczów i piwa to:

Nie tylko chipsy doskonale pasują do piwa oraz 
meczowej atmosfery. Sprawdza się wszystko,  
co da się chrupać z jednej paczki czy miski.
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Koniecznie ustaw  
w sklepie blisko siebie 

chipsy, orzeszki, 
popcorn i inne słone 
przekąski oraz piwo. 
To komplementarne 

produkty. 

Ważne!

PiWO i ChiPSy: 
mariaż idealny!
DO PIWa kONsUMENcI BaRDZO cZęsTO DORZUcają DO kOsZyka chIPsy. 
słONy sMak chIPsóW ORaZ gORycZ PIWa ŚWIETNIE sIę UZUPEłNIają. 

SłONE PRzEkąSki 
Na mEDal
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Mniejsze paczki słonych 

przekąsek warto też 

postawić koło kasy, 

bo to zakup często 

robiony pod wpływem 

impulsu.

Pamiętaj!

ChiPSy
140g, Dj sNack

ORzESzki
100g, Dj sNack

PalUSzki
300g, Dj sNack

miESzaNka
STUDENCka 
150g, Dj sNack

Obecnym Mistrzem Europy 
jest Portugalia. Mistrzem 

Świata jest zaś Francja, która 
jeśli teraz wygrałaby, to 

wyrównałaby liczbę zwycięstw 
z Hiszpanią i Niemcami (po 3, 
bo Francja wygrała w latach 

1984 i 2000), a także po 
raz drugi w historii byłaby 

jednocześnie Mistrzem Świata 
i Europy (było tak już w roku 

2000).

Czy wiesz, że...
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EURO 2020 odbywa się 
w 11 miastach: w Baku, 
Kopenhadze, Londynie, 

Monachium, Budapeszcie, 
Rzymie, Amsterdamie, 

Bukareszcie, Sankt 
Petersburgu, Glasgow, 

Sewilli.

Czy wiesz, że...energetyczne
16

laTEM klIENcI chęTNIE 
kUPUją NaPOjE 
ENERgETycZNE I NIE 
INacZEj BęDZIE W TyM 
sEZONIE. TyM BaRDZIEj, 
żE TE NaPOjE TakżE 
ŚWIETNIE kOMPONUją 
sIę Z MEcZaMI. 
DODaDZą ENERgII 
PODcZas DłUgIch 
sPOTkań, a WIaDOMO, 
żE Na TURNIEjach 
ZDaRZają sIę 
DOgRyWkI cZy RZUTy 
kaRNE…

NaPOJE 
ENERgETyCzNE  
v-max
0,25l PUsZka

RozgRywki

ENERgETyki
 TO jEDEN Z 
POPUlaRNIEjsZych 
PRODUkTóW W 
MałOfORMaTOWych 
sklEPach:

•	 Znajdują się w 97% takich 
sklepach.

•	 Na półkach jest aż 18 
różnych produktów tego 
segmentu.

•	 Najczęściej wybierane są 
puszki 250 ml.

•	 W zeszłym roku ich 
sprzedaż wzrosła o 5% rok 
do roku.

Bardzo mocno rozwija się segment energetyków smakowych. W 2020 roku ich sprzedaż wzrosła o 33% rok do 
roku.

Ważne!
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kilka Rad
MERchaNDIsINg słODkIch PRZEkąsEk

•	 W małych sklepach postaw na dwie 
główne marki, jedną wspierającą 
i jedną niszową.

•	 słodycze powinny być w zasięgu 
wzroku klienta.

•	 Mile widziane są całe regały 
słodyczy.

•	 asortymentu musi być dużo, by 
wywołać chęć zakupu.

•	 Produkty o małej gramaturze ustaw 
koło kasy.

słodkiE
pRzEkąski
słodkiE
pRzEkąski

Na gorycz porazki
gdy ulubionej drużynie nie idzie za dobrze, 
gorycz porażki osłodzą przekąski, takie jak 
ciastka czy rogaliki… kibice wybierają je w 
trakcie turniejów piłki nożnej równie często, jak 
słone przekąski. Nic dziwnego, w końcu Polacy 
kochają słodycze i mogą je jeść na każdą okazję! 
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Słodycze to jedna z najważniejszych kategorii w małoformatowych sklepach – odpowiadają za 3,5% wartości sprzedaży i trafiają na ponad 10% paragonów.

Ważne!
W OkREsIE lIPIEc 2019-2020 Na słODycZE 
WyDalIŚMy łącZNIE aż 13 MlN Zł, 
a Ich sPRZEDaż WZROsła R/R O 2,7%!

Co do CiastEk?
 

Ciastka dobrze komponują się do 
meczu nie tylko z piwem smakowym czy 
bezalkoholowym, ale przede wszystkim  

z napojami ready-to-drink  
i mocniejszymi drinkami na bazie whisky 
czy wódki. Konsumenci wrzucają je też 
do koszyka razem z sokami. Pamiętaj, 

by ustawiać te komplementarne 
produkty blisko siebie.

Podczas meczów kibice 

lubią się dzielić przekąskami, 

dlatego świetnie 

sprzedają się 

duże paczki ciastek.

Pamiętaj!

Po raz pierwszy w historii 
EURO nie ma jednego 

gospodarza, a 11 miast-
gospodarzy.  Za trzy lata 

nastąpi  powrót do 
tradycji i gospodarzami 

będą Niemcy.

Czy wiesz, że...

7DayS
ROgal

7DayS
MINI ROgalIkI

7DayS
BaTON

ROgalik
DEssIMO

SłOmka 
PTySiOWa
100g, DEssIMO
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gola! 

Wytypuj Wynik 
polskich spotkań:
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Polska
14 cZERWca, gODZ. 18:00 (saNkT-PETERsBURg): 

polska - słowaCja

19 cZERWca, gODZ. 21:00 (sEWIlla): 

hiszpania - polska

23 cZERWca, gODZ. 18:00 (saNkT-PETERsBURg): 

szwECja - polska

Polska zagra po raz 
czwarty na EURO. W 2008 

roku odpadła w fazie 
grupowej. W 2012 roku 
była ostatnia w grupie. 

Cztery lata temu odniosła 
jak do tej pory największy 

sukces, dochodząc do 
ćwierćfinału, w którym 

uległa w rzutach karnych 
Portugalczykom, 

przyszłym mistrzom.

Czy wiesz, że...
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Finger food 
idealny do meczu
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fINgER fOOD TO PRZEkąskI WygODNE DO sPOżyWaNIa PODcZas DOMóWEk, 
lETNIch IMPREZ cZy sPOTkań PRZy MEcZU. IDEa jEsT Taka By MOżNa ByłO jE 
chWycIć W DłOń I jEŚć BEZ UżycIa sZTUćcóW. DO TEgO TyPU PRZEkąsEk klIENcI 
WyBIERają gOTOWE sOsy, kTóRE DODają IM WyjąTkOWEgO sMakU. W TEN sPOsóB 
sZyBkO MOgą PRZygOTOWać DOMOWE sPOTkaNIE PRZy MEcZU NaWET Dla DUżEj 
lIcZBy ZNajOMych.

Nuggetsy
składniki:
•	 pierś z kurczaka,
•	 jajko,
•	 świeża bazylia,
•	 mozzarella,
•	 zioła prowansalskie,
•	 sól, pieprz, olej,
•	 łyżka musztardy,
•	 sos Winiary słodko-kwaśny  

lub czosnkowy.

przygotowanie:
•	 Pokrój kurczaka na duże kawałki. Wrzuć do blendera razem  

z resztą składników i dokładnie zmiksuj.
•	 Dopraw masę solą i pieprzem, odstaw na kwadrans do 

lodówki. 
•	 Nabierz po łyżeczce masy, formuj nuggetsy i smaż około  

3 minuty na głębokim tłuszczu. 
•	 Odcedź na ręczniku papierowym. Podawaj z ulubionym sosem 

Winiary.
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składniki:
•	 1 opakowanie mini mozzarelli,
•	 1 opakowanie pomidorków  koktajlowych,
•	 liście świeżej bazylii,
•	 sos Winiary tatarski.

MiniCaprese

przygotowanie:
Nabij na wykałaczki pomidorka, potem kulkę 
mozzarelli i na koniec liść bazylii. Podawaj z 
sosem tatarskim Winiary.

SOS TaTaRSki, 
CzOSNkOWy, 
BURgEROWy 
300 Ml, WINIaRy

SOS mEkSykańSki- 
SalSa, EgzOTyCzNy- 
SłODkO kWaśNy
336-347g, WINIaRy

Od roku 1983 nie są 
rozgrywane mecze o 
3. miejsce na EURO. 

Wyłaniany jest zwycięzca, 
wicemistrz i dwie drużyny 
z miejsc 3-4, które dostają 

po brązowym medalu.

Czy wiesz, że...
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prosta i pyszna przekąska: 
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Ta PRZEkąska NIE WyMaga DUżEgO 
NakłaDU PRacy I ŚRODkóW, 
a sMakUjE DOskONalE I jEsT 
WygODNa DO jEDZENIa – NIE 
POTRZEBa NaWET sZTUćcóW!

przygotowanie:

•	 Posmaruj tortillę  
serkiem almette.

•	 Połóż na niej sałatę lodową, 
posól, ułóż 2 plasterki łososia, 
trzy plasterki sera oraz kawałki 
papryki  
i ćwiartki ogórka konserwowego 
na jej brzegu.

•	 Zwiń tortillę w roladkę i pokrój 
na plastry.

toRtilla z almEttE

TORTilla
PsZENNa, 

WIElOZIaRNIsTa

PlONy ZBóż
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müllER

DESER RyżOWy 
RóżNE sMakI

RIsO, MUllER

PUDDiNg 
MIlka MlEcZNa cZEkOlaDa, 

cIEMNa cZEkOlaDa

NaPóJ mlECzNy 
MUllER, RóżNE sMakI
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dobRE 
nawodniEniE
to podstaWa!
Wiedzą to zawodnicy, wiedzą i trenerzy. a kibice do 
meczów często zamiast piwa wybierają wodę lub soki. 
To idealne napoje zwłaszcza w upalne dni, bo gaszą 
pragnienie i świetnie nawadniają. 

•	 konsumenci pakują do koszyka latem i podczas 
turnieju piłki nożnej duże opakowania soków 
owocowych, niegazowanych napojów i wód 
mineralnych. 

•	 lądują one na paragonach razem 
z przekąskami, szczególnie tymi zdrowymi, 
o mniejszej zawartości soli czy tłuszczu.

•	 Tego typu napoje wypierają w ciepłe dni 
izotoniki, napoje energetyczne czy gazowane.

Najwięcej goli na 
jednych mistrzostwach 
zdobył Michel Platini – 

dziewięć, podczas turnieju 
we Francji w 1984 roku. 

Czy wiesz, że...
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•	 pełny, nasycony smak o intensywnym, 
często dymnym finiszu

•	 bogactwo smaku i aromatu dzięki 
3-letniemu leżakowaniu

•	 wyczuwalne nuty owocowe

WhiSky highlaNDER TO:
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dRink szybki
Napoje RTD, czyli ready-to-drink 
(gotowe do wypicia) szturmem 
podbijają od kilku lat rynek alkoholi. 
Przyczyn jest kilka:

•	 Wygoda spożywania.
•	 Uniwersalność – nadają się na grilla, piknik, 

domówkę i do meczu.
•	 ciekawe połączenia smakowe, których szukają 

obecnie konsumenci.
•	 Moda na napoje z niską zawartością alkoholu – 

RTD mają zazwyczaj 4,5%.

Zauważa się zwiększone zainteresowanie 
alkoholami, np. whisky highlander. Dlatego warto 
w sklepie ustawić nie tylko napoje RTD, ale też 
różnej pojemności butelki whisky. coraz więcej 
młodych odbiorców wybiera ten szlachetny 
trunek.

Eksperci wskazują, że popularność drinków 
RTD napędza także sprzedaż czystych alkoholi 
spirytusowych, na których te napoje są bazowane. 

RTD NaPęDza 
SPRzEDaż WhiSky

WhiSky & COla 
033l, hIghlaNDER

WhiSky
02l, hIghlaNDER

DRiNki
033l, jUIcy lUcy

do meczu



RED laBEl 
jONNIE WalkER 
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mOCNy 
faJRaNT 
0,9l WIŚNIOWy

mOCNy 
faJRaNT 
0,9l gORZkI

mOCNy 
faJRaNT 
0,9l MalINOWy

mOCNy 
faJRaNT 
0,35l WIŚNIOWy

mOCNy 
faJRaNT 
 0,35l gORZkI

fajrant a PO mECzU
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nie przegap żaDNEgO mECzU!



JaCk DaNiEl’S 
TENNEssEE WhIskEy
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kIlka UNIWERsalNych I PRZyDaTNych 
PRODUkTóW POZWOlI kIBIcOM 
sPRaWNIE OgaRNąć MIEsZkaNIE, TO jEsT:

fOlia alUmiNiOWa 
PaN Pack

fOlia SPOżyWCza 
PaN Pack

RęCzNiki
PaPiEROWE  
2W 460l a1,  
MEa
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WORki
Na śmiECi 
35l/60l, PaN Pac

SERWETki 
PaN Pack

dogryWka:

Ważne!Ręcznik papierowy przyda 
się też do szybkiego 

ochłodzenia piwa przed 
meczem. Wilgotny ręcznik 
owija się wokół puszki czy 

butelki i wkłada do zamrażalki 
na 10-15 minut.

Według bukmacherów 
faworytami EURO 2020 są 
ex aequo Francja i Anglia, a 
następnie Belgia, Niemcy, 

Hiszpania, Portugalia, 
Włochy, Holandia. Według 
znawców czarne konie to 
Finlandia, Polska, Turcja.

Czy wiesz, że...

Czas spRzątania

•	 Ręcznik papierowy – niezbędny 
w każdym domu do czyszczenia 
powierzchni i nie tylko.

•	 folia aluminiowa – matowa strona 
wydłuża świeżość resztek zimnych 
przekąsek.

•	 Worki na śmieci – małe i większe, 
do posegregowania odpowiednio 
odpadów jak butelki, puszki, resztki 
żywności, papierowe sztućce.

Na półce z produktami gospodarstwa 
domowej umieść przynajmniej kilka sztuk 
tych towarów.



Meczowa 
 odprawa

Na DOMOWE sPOTkaNIE PRZy MEcZU PRZyDają sIę jEDNORaZOWE 
NacZyNIa I sZTUćcE. OBEcNIE Z RacjI MODy Na EkOlOgIę ORaZ 
ZBlIżającEgO sIę WEjŚcIa W życIE UNIjNEj DyREkTyWy ZakaZUjącEj 
OBROTU OPakOWań PlasTIkOWych, WaRTO POsTaWIć Na PaPIEROWE 
NacZyNIa. PRZEMaWIają Za NIMI:

• Wygoda użytkowania – idealne do serwowania zimnych przekąsek.
• Ekologiczność – papier rozkłada się jedynie kilka miesięcy.
• Bezpieczeństwo – rantami plastikowych naczyń można się skaleczyć, 

papierowe są miękkie i nie powodują tego ryzyka.
• Atrakcyjna cena.
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Pamiętaj!Tworzywa sztuczne stanowią już 85% odpadów morskich, dlatego polecane jest promowanie naczyń papierowych!

PR
zE

RW
a 

W
 m

EC
zU

: W
izyTa W SklEPiE

Piętnastominutowa 

przerwa w meczu 

to świetny moment 

by wyskoczyć do sklepu 

i uzupełnić zapasy, gdy 

zabraknie papierowych 

talerzyków czy kubków. 

Przygotuj swój sklep na 

takie nagłe wizyty 

kibiców!
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przygotoWanie spotkania





hurtownie.eurocash.pl


